
 دلیل المستخدم 
 
 

 

 
 

 
 

  



 نظرة عامة .1

 
 

 



 محتویات الصندوق .2

- Hercules DJControl Inpulse 500 
 USBكابل  -
 دلیل التثبیت وبدء التشغیل السریع -
 معلومات الضمان -

 



 مواصفات وحدة التحكم .3

 المواصفات المیكانیكیة .3.1

االرتفاع،  xالعمق   xسم (العرض  x  29.6 x  5.6 54بوصة /   x 11.7 x 2.2 21.3األبعاد:  -
سم   x  29.6 x  9.1 54بوصات /  x  11.7 x  3.6 21.3 —مع ضم القدم، أي طیھا للداخل)  

 االرتفاع، مع فرد القدم، أي طیھا للخارج)  xالعمق  x(العرض 
 كجم 3.2أرطال /   7.1الوزن:   -

 المواصفات التقنیة .3.2

 
 ، تتمیز بالتالي:USB MIDIوحدة تحكم  

 
 دوارانقرصان 

 SHIFT / PLAY / CUE  / SYNC: 2أزرار تنقل ×  4 -
في اإلجمالي   8أزرار أوضاع للوحات =  4في اإلجمالي؛ ومجموعتان من  16لوحات =  8مجموعتان من  -

)HOT CUE، LOOP، SLICER، SAMPLER، MODE 5، MODE 6، MODE 7، 
MODE 8( 

 LOOPلكل قرص دوار، وأداة ترمیز  LOOP OUTو LOOP IN: زرا x 3 LOOPوحدتا تحكم  -
SIZE دوارة واحدة على كل قرص دوار مع زر دفع ضاغط مدمج، وReloop (الخروج من التكرار) 

 x  2  :Vinyl / Slip  / Quantizeأزرار أوضاع  3 -
 بكرتا تذبذب مع اكتشاف اللمس السعوي -
 مضائالن لسرعة اإلیقاع -
 للمساعدة في مطابقة اإلیقاع)، Phaseو x 2 )Tempoدلیالن ضوئیان  -

 
 جھاز المزج

 وحدات التحكم في التنقل: -
o  أداة ترمیز دوارة واحدة مع زر ضاغط مدمج للتصفح من خالل مكتبة الموسیقى، وحلقة واحدة بإضاءة

 خلفیة تظھر مستوى الطاقة الخاص بالمسار الرئیسي
o  افتراضیة)زران لتحمیل مسارات في األقراص الدوارة (أقراص دوارة 
o  زرAssistantلمساعدتك على تحدید المسارات التي یجب تشغیلھا ، 
o  زرBeatmatch Guide 

 وحدات التحكم في مزج القرص الدوار:  -
o  موازنا صوت ثالثي الموجات باستخدام مقابض الترددHIGH  ،(ثالثیة)MID (متوسطة) وLOW  

 (الجھیر)
o  مقبضا كسب للقرص الدوار 
o القرص الدوار  خافضان لمستوى الصوت في 
o  مستویات  9قیاسان لمستوى صوت القرص الدوار، یشتمل كل منھما على 
o   زران لتمكین/تعطیل مراقبة األقراص الدوارة في سماعات الرأس، وزر واحد لتمكین/تعطیل مراقبة

 خرج الصوت الرئیسي لسماعات الرأس 
o  منحنیات أداة الدمج الثالثة المختلفة أداة دمج واحدة، باإلضافة إلى مفتاح واحد للتحدید بین 

 :Filter/Fxأدوات تحكم   -
o مقبضان للمؤثرات/المرشحات 
o 4 أزرار مؤثرات لتمكین أي مؤثر یتم التحكم بھ عبر مقابض المرشح/المؤثرات 

 أدوات تحكم خاصة بالمزج للمداخل والمخارج (عن طریق األجھزة): -



o   مدخل المیكروفون: مقبض واحد لمستوى صوت المیكروفون، مقبضان لموازن صوت المیكروفون
(الجھیر)؛ مقیاس واحد لوحدة مستوى الصوت بلونین (إیقاف  LOW(الثالثیة) و HIGHللترددات 

 = ال توجد إشارة صوتیة/أخضر = إشارة صوتیة/أحمر = تشبع اإلشارة الصوتیة) (ضبط الجھاز)
o  مدخلAuxقبض واحد لمستوى صوت المدخل اإلضافي ومقبض واحد للمرشح اإلضافي (ضبط : م

الجھاز)؛ مقیاس واحد لوحدة مستوى الصوت بلونین (إیقاف = ال توجد إشارة صوتیة/أخضر = إشارة  
 صوتیة/أحمر = تشبع اإلشارة الصوتیة)

o  مخرج سماعات الرأس: مقبض واحد لمستوى سماعة الرأس؛ مقبضCue/Master احد لتحدید و
 ما تسمعھ في سماعات الرأس (ضبط الجھاز)

o  مخرجMaster مقبض واحد لمستوى الصوت الرئیسي؛ مقیاس واحد لوحدة مستوى الصوت :
 مستویات (ضبط الجھاز) 5الرئیسي، المزودة بعدد 

 
  



 واجھة صوت مضمنة متعددة القنوات 
 

 بت 24دقة الصوت: 
 كیلوھرتز 44.1معدل العینة = 

 
 المخارج:

 ملم  6.35+ مخرجین للمقبس ¼ بوصة /   RCAمخرجان   x 2): 2-1مخرج السماعات الخارجیة (=   -
ملم + مخارج مقبس استیریو ¼  3.5بوصة/ 1/8): مقبس صغیر استیریو 4-3مخرج سماعات الرأس (=  -

 ملم  6.35بوصة / 
 

 المداخل: 
- AUX  =) مدخالن 2-1مدخل إضافي :(RCA ملم  3.5بوصة /   1/8یریو + مدخل مقبس صغیر است 
- MIC  / ملم متوازن 6.35مدخل المیكروفون: مدخل مقبس ¼ بوصة 

 



 التثبیت .4

 التوصیالت .4.1

 )USBالتوصیل بالكمبیوتر (باستخدام  

 
) في العمل في كل مرة تقوم فیھا  Vegas Mode(والتي تسمى  LEDتبدأ سلسلة إضاءة  مالحظة: 

 .LEDبتوصیل وحدة التحكم بجھاز الكمبیوتر الخاص بك، فتظھر لك أین توجد مصابیح 
 

 توصیل السماعات الخارجیة 

 
 

  RCA(مقبسان  DJControl Inpulse 500في  Masterقم بتوصیل المداخل بسماعاتك الخارجیة النشطة بمخارج 
 ملم).  6.35أو مقبسان ¼ بوصة / 

یمكنك استخدام تنسیقي المخارج في نفس الوقت؛ على سبیل المثال، عن طریق توصیل زوج واحد من موصالت المخرج بالسماعات  
الخارجیة الرئیسیة والتي ستقوم بتشغیل المزج الخاص بك للجمھور، والزوج الثاني من موصالت المخرج بالسماعات الخارجیة  

 كم. للتح
 

 توصیل سماعات الرأس 
ملم   3.5بوصة/ 1/8ملم أو مخرج مقبس صغیر استیریو  6.35قم بتوصیل سماعات الرأس بمخرج مقبس استیریو ¼ بوصة/

 . DJControl Inpulse 500باللوحة األمامیة من 



 
 
 

 تنزیل البرامج .4.2

 Serato DJ Lite 
 

 https://serato.comیُرجى زیارة: 
 

 
 . Serato DJ Liteتنزیل وتثبیت 

 

 
 

، ولیس رخصة لـ  Serato DJ Liteرخصة لـ  DJControl Inpulse 500یتضمن  مالحظة: 
Serato DJ Pro عند تثبیت .Serato DJ Pro  بدالً منSerato DJ Lite فستعمل ،Serato DJ 

Pro  معDJControl Inpulse 500   طوال الفترة التجریبیة. عند الرغبة في مواصلة استخدام
Serato DJ Pro  في نھایة الفترة التجریبیة، فیتعین شراء رخصة لـSerato DJ Pro. 

 
 

https://serato.com/


 ®DJUCED 
 https://www.djuced.com/herculesیُرجى زیارة: 

 

 
 . DJUCED®تنزیل وتثبیت 

 
 

 Herculesبرامج تشغیل  
 یرجى زیارة: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse500/ 
 قم بتنزیل حزمة برامج التشغیل لنظام تشغیل جھاز الكمبیوتر الخاص بك. 

 macOS® :HDJCSeries Macلنظام  -
 Windows® :HDJCSeries PCلنظام  -

 
في وضع   DJControl Inpulse 500إلى برامج التشغیل من أجل استخدام  Windows®یحتاج 

ASIO األمر الذي یقلل من وقت االستجابة المتعلق بوضع ،WASAPI  .ویعتبر بشكل عام أكثر ثباتًا 
الخاص بك والتحقق من نسخة البرامج   DJControl Inpulse 500كما تتیح برامج التشغیل اختبار 

 . macOS®و  Windows®ة في كل من الثابت 
 
 

 DJUCED® البدء باستخدام .4.3

 االكتشاف 
"، األمر الذي DJCONTROL INPULSE 500یعرض البرنامج رسالة "  DJUCED®عند بدء تشغیل 

 یشیر إلى أن وحدة التحكم تم التعرف علیھا. 
 

  
 
 

 التوصیالت 
من خالل توصیل سماعات الرأس والسماعات الخارجیة النشطة   ®DJUCEDعند تشغیل البرنامج ألول مرة، یرشدك 

الخاصة بك (أو یسمح لك باستخدام السماعات المضمنة في جھاز الكمبیوتر الخاص بك إذا لم یكن لدیك سماعات خارجیة  
 نشطة).

https://www.djuced.com/hercules
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse500/


 

 
 

 إعدادات الصوت 
في الجزء العلوي األیمن من  ، انقر فوق أیقونة العجلة المسننة ®DJUCEDلتعدیل إعدادات بطاقة الصوت في 

 .  إعداداتالشاشة، وھو ما یفتح قائمة 
بتحدید بطاقة الصوت الخاصة بك وتعیین سماعة الرأس ومخارج السماعات   الصوت، ستسمح لك قائمة إعداداتفي قائمة 
 الخارجیة. 

 
 على النحو التالي:  ®Windowsیتم اإلعداد القیاسي لنظام 

 DJControl Inpulse 500 ASIO (ASIO)جھاز الصوت: 
 المخرج:

 2و 1الرئیسي: المخارج 
 4و 3سماعات الرأس: المخارج 

 

 
 
 

 على النحو التالي:  ®macOSیتم اإلعداد القیاسي لنظام 
 DJControl Inpulse 500جھاز الصوت: 



 المخرج:
 2و 1الرئیسي: المخارج 

 4و 3سماعات الرأس: المخارج 

 
 

بمزج المداخل في وضع األجھزة (عبر مزج األجھزة). ال تھتم بتمكین  DJControl Inpulse 500یقوم 
 ) في قائمة صوت البرنامج، ما لم تخطط لتسجیل (أو إذاعة) تلك المداخل. MicوAux=  2-1اإلدخاالت (

 

4.4. Hercules DJ Academy 

عن طریق النقر فوق  ®DJUCEDالمضمنة في  Hercules DJ Academyیمكن الوصول إلى دروس فیدیو 
 قبعة التخرج إلى یمین المكتبة الصوتیة. أیقونة 

 

 



 نظرة عامة على المیزات .5

 DJControl Inpulse 500نظرة عامة على  .5.1

 
 Cue point ،SHIFTأزرار النقل: تشغیل/إیقاف مؤقت،   .1
 ألواح األداء  .2
  SYNCیظھر اإلیقاع األصلي وزر  LEDخافض إیقاع مع مطابقة اإلیقاع (أسھم حمراء متوھجة) وضوء أخضر  .3

 (المزامنة) 
4. Loop In/Out   (بدایة التكرار/نھایة التكرار)، وحجم التكرار، وReloop   (الخروج من التكرار) 
 Quantize، وSlip(صریر)، و Vinylالوضع:  .5
حلقة إضاءة  التصفح من خالل مكتبة الموسیقى، وأزرار خاصة بتحمیل المسارات على القرص الدوار المقابل ومساعد و .6

 ) Serato) أو اإلیقاع في ( ®DJUCED(في   خلفیة تظھر مستوى الطاقة
 ) HIGH /MID / LOWاالكتساب وموازن الصوت ثالثي الموجات ( .7
8. Filter/FX المرشحات والمؤثرات : 
 منحنیات مختلفة لمخفضات الصوت  3المزج باستخدام مخفضات مستوى الصوت ومفتاح للتحدید بین  .  9

مدخل المیكروفون (وظائف األجھزة = مستقلة عن البرنامج الجاري  مستوى المیكروفون وموازن الصوت ثنائي الموجة ل .10
 استخدامھ) 

11. Aux   مستوى صوت المدخل (إضافي) ومرشح على المدخل اإلضافي (وظائف األجھزة = مستقلة عن البرنامج الجاري
 استخدامھ) 

األجھزة = مستقلة عن البرنامج الجاري  مقبض مستوى الصوت الرئیسي ومقیاس وحدة مستوى الصوت الرئیسي (وظائف  .12
 استخدامھ) 

(وظائف األجھزة =   لتحدید ما تسمعھ في سماعات الرأس Cue/Masterمقبض مستوى صوت سماعة الرأس و  .13
 مستقلة عن البرامج الجاري استخدامھا)

 حمراء متوھجة) بكرة تذبذب مع مكتشف لمس سعوي باستخدام مساعدة مطابقة اإلیقاع (أسھم   .14
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ملم)، من أجل   6.35مقبس أحادي ¼ بوصة/  2و RCA 2( 2-1= قنوات  )Mixأو  Main(أو  MASTERمخرج  .15

 توصیل السماعات الخارجیة النشطة 
ملم): مدخل متوازن، متوافق مع المیكروفونات المتوازنة وغیر   6.35(میكروفون) (مقبس أحادي ¼ بوصة /  MICمدخل  .16

 المتوازنة
 ) ملم 3.5بوصة/  1/8مقبس أحادي  1و RCA 2(إضافي) استیریو (  AUXمدخل  .17
 ) B(النوع  USBمنفذ  .18
19. Hercules Add-On Reserved منفذ ملحق محجوز : 

 
 
 

 
 ملم) 3.5¼ بوصة/ مقبس استیریو، وملم  6.35مقبس استیریو ¼ بوصة/مخرج سماعات الرأس استیریو ( .20
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 األقراص الدوارة .5.2

  

  
        

                 
                  

 أدوات التحكم في التكرار
In = Loop In: .یدخل المؤشر لبدء التكرار 

In :(ضغط مع االستمرار)  إیقاعات. 4یبدأ تكراًرا یتألف من 
Out = Loop Out: .یدخل المؤشر لنھایة التكرار، ویبدأ تشغیل التكرار 

Shift+In/Shift+Out: .تقسیم طول التكرار على ضعف طول الحلقة 
Autoloop: .یؤدي تشغیل أداة الترمیز إلى تغییر طول التكرار 

 للخروج من التكرار:
 .Reloop: اضغط على أداة الترمیز = Seratoفي  -
 .Out: اضغط على زر DJUCED®في  -



 

 
                         

       
              

 
  

 

        
       

       

     

    

     

     

      

      
       

 
                    

                      
    

                      
                    

 
                       

                

 )BPM/أدوات التحكم في اإلیقاع (درجة الصوت
 ضبط سرعة إعادة تشغیل المسار.خافض اإلیقاع (خافض درجة الصوت): 

Shift+tempo guide في :Serato السرعة، لتغییر مقیاس اإلیقاع (مثل التبدیل ، یمكنك تحریك خافض اإلیقاع بدون تغییر
 %).16+  - 0% إلى 8+  -% 8-من مقیاس إیقاع 

Tempo guide : أسھم متوھجة تشیر إلى االتجاه الذي یجب أن تحرك بھ خافض اإلیقاع من أجل تشغیل المسار علىBPM  ذاتھ
 مثل المسار على القرص الدوار اآلخر.

 للمسار الجاري تشغیلھ على القرص الدوار اآلخر. BPMالمسار لمطابقة قیمة یضبط على الفور سرعة : Syncزر 
 الخاصة بالمسار "التابع" إلى المسار "الرئیسي" بشكل مستمر. BPMبتأمین قیمة  Sync، یقوم DJUCED®في  -
على الفور، ولكن ال یتم تأمینھا على المسار اآلخر  BPMإجراًء لمرة واحدة: یتم ضبط قیمة  Sync، تُعد Seratoفي  -

 الجاري تشغیلھ.

 أزرار النقل
 یقوم بتشغیل المسارات/إیقاف مؤقت إلعادة التشغیل.تشغیل/إیقاف مؤقت: 

Cue: .عند التوقف، یقوم بإدخال مؤشر في النقطة الحالیة بالمسار/أثناء إعادة التشغیل، ونقل التشغیل إلى ھذا الموضع 
Shift استخدام ھذا الزر باالشتراك مع أزرار أخرى، مثل :Shift+Cue ایة؛ = العودة إلى البدShift+Hot Cue  مسح =hot 

cue ؛Shift+Sample ...إیقاف إعادة تشغیل العینة = 

 أوضاع التشغیل
Vinyl  أو)Scratch :( یضع بكرة التذبذب في وضعvinyl مما یسمح لك بإضافة صوت خربشة عند وضع یدك على الجزء ،

 بكرة التذبذب.العلوي من 
Shift+Vinyl:  في®DJUCED یؤدي تدویر بكرة التذبذب باستخدام الحلقة الموجودة على حافتھا في وضع ،Shift+Vinyl 

 .Beatjumpإلى إحداث تأثیر 
Slip :تخدش،  الوضع الذي یشغل المسار بسرعتھ العادیة في الخلفیة؛ في نھایة الخدش، یعود إلى النقطة التي كنت ستواجھھا إذا لم

 وبالتالي الحفاظ على صیاغة المسار األصلیة.
- Serato DJ Lite  ال تشمل وضعSlip بینما ،Serato DJ Pro  یشملmode Slip. 
- ®DJUCED  یتضمن وضعSlip. 

Quantize : نقطة الوضع الذي یعمل على محاذاة اإلجراءات مع العالمات على شبكة النقر، من أجل مزامنة تشغیل عینة أو وضع
 جدیلة مع إیقاع المسار.

- Serato DJ Lite  ال یشمل وضعQuantize ،  بینماSerato DJ Pro  یشمل وضعQuantize. 
- ®DJUCED  یتضمن وضعQuantize. 

Shift+Quantize في :Serato یغیر ،Shift+Quantize  + :50%، + 16%، + 8مقیاس درجة الصوت (مثل.(% 



 اللوحات
 8إلى  5إجراءات الوضع المحدد، بینما تنفذ اللوحات من  4إلى  1، تنفذ اللوحات من Serato DJ Liteفي : 8إلى  1اللوحات من 

 .Censorو Reverse، Rewind ، Fast Forwardإجراءات 
 إجراءات الوضع المحدد. 8إلى  1، تنفذ اللوحات من Serato DJ Proو DJUCED®في 

 
 أوضاع اللوحات

 

 DJUCED® Serato DJ Lite Serato DJ Pro* 

1 Hot Cue Hot Cue Hot Cue 

2 Loop Roll Manual Loop Manual Loop 

3 Slicer Auto Loop Slicer 

4 Sampler Sampler Sampler 

5 TonePlay – Pitch Play 

6 FX – Loop Roll 

7 Slicer Loop – Auto Loop 

8 Beat Jump – Beat Grid 
 غیر مدرج  Serato DJ Proترخیص *

 
) تمكن األوضاع التالیة على Hot Cue ، Loop ، Slicer، Sampler( 4إلى  1، األوضاع Serato DJ Liteفي  -

=  3)؛ Manual Loop (Loop In ، Loop Out ، Reloop=  2؛ Hot Cue=  1: 4إلى  1اللوحات من 
Autoloop4؛ و  =Sampler. 

 Manual=  2؛ Hot Cue=  1تمكن األوضاع التالیة على اللوحات:  8إلى  1، األوضاع من Serato DJ Proفي  -
Loop 3؛  =Slicer 4؛  =Sampler 5؛  =Pitch Play 6؛  =Loop Roll 7؛  =Autoloop 8؛  =

Beatgrid. 
=  3؛ Loop Roll=  2؛ Hot Cue=  1تمكن األوضاع التالیة على اللوحات:  8إلى  1، األوضاع من ®DJUCEDفي  -

Slicer 4؛  =Sampler 5؛  =TonePlay 6؛  =FX 7؛  =SlicerLoop 8؛  =BeatJump. 



  

 بكرات التذبذب
 تتیح لك بكرات التذبذب التحرك داخل المسارات وتعدیل التشغیل اعتماًدا على جزء بكرة التذبذب التي تلمسھا (الحلقة [الحافة] أو الجزء

 ).Vinylالعلوي)، والوضع المحدد (تم تمكین أو تعطیل وضع 
 

 :Proو Serato DJ Liteفي 
 معطل  Vinyl وضع -

o ؤه (= أثناء التشغیل: تسریع التشغیل أو إبطاpitch bend.( 
o  عند عدم تشغیل الموسیقى: حركة ببطء عند لمس (حافة) حلقة بكرة التذبذب؛ حركة متوسطة السرعة عند لمس الجزء

 العلوي من بكرة التذبذب.
o Shift :بكرة التذبذب +beatjump.حركة سریعة جًدا = 

 ممّكن Vinyl وضع -
o  :أثناء التشغیلscratch  أعلى بكرة التذبذب؛pitch bend .(الحافة) على حلقة بكرة التذبذب 
o  عند عدم تشغیل الموسیقى: حركة ببطء عند لمس (حافة) حلقة بكرة التذبذب؛ حركة متوسطة السرعة عند لمس الجزء

 العلوي من بكرة التذبذب.
o Shift :بكرة التذبذب +beatjump.حركة سریعة جًدا = 

 
 DJUCED®في 

 معطل  Vinyl وضع -
o  =) أثناء التشغیل: تسریع التشغیل أو إبطاؤهpitch bend.( 
o  عند عدم تشغیل الموسیقى: حركة ببطء عند لمس (حافة) حلقة بكرة التذبذب؛ حركة متوسطة السرعة عند لمس الجزء

 العلوي من بكرة التذبذب.
o Shift:بكرة التذبذب +beatjump.حركة سریعة جًدا = 

 ممّكن Vinyl وضع -
o  :أثناء التشغیلscratch  أعلى بكرة التذبذب؛pitch bend .(الحافة) على حلقة بكرة التذبذب 
o .في حالة عدم تشغیل الموسیقى: حركة بسرعة متوسطة عند لمس (حافة) حلقة بكرة التذبذب أو أعالھا 
o Shift:بكرة التذبذب +beatjump.حركة سریعة جًدا = 



 مزج البرامج .5.3

  

 حكم في التنقلأدوات الت
 بتشغیل أداة الترمیز = التحرك من خالل مكتبة الصوت الخاصة بك؛ اضغط على أداة الترمیز = تغییر المستویات. قمأداة الترمیز الدوارة: 

 .Serato؛ یعرض اإلیقاع في ®DJUCEDتعرض مستوى الطاقة للمسار الرئیسي في حلقة ضوء حول أداة الترمیز الدوارة: 
Load:  2أو  1تحمیل مسار على القرص الدوار. 

Assistant : في®DJUCED یجلب المساعد، الذي یقترح تشغیل مسارات مناسبة تماًما؛ في ،Serato یمّكن ،Automix 
 (المزج التلقائي للمسارات).



 
  

 خط الكسب والموازن
Gain:  2أو  1الدوار الكسب (= المستوى قبل استخدام خافض الصوت) في القرص. 

 (جھیر) في كل قرص دوار. LOW(متوسط) و  MID(ثالثي) و  HIGHیتیح لك ضبط ترددات موازن ثالثي الموجات: 

 المزج
 .2و 1یضبط مستوى الصوت للقرص الدوار االفتراضي خافض الصوت: 

 .2و 1یضبط مزج الصوت بین القرص الدوار أداة الدمج: 
 أوضاع مختلفة لمنحنى أداة الدمج: 3ح لك االختیار بین مفتاح یتیمنحنى أداة الدمج: 

- Mix .المزج التدریجي بین القرصین الدوارین = 
- Scratch .المزج سریع جًدا بین األقراص الدوارة = 
- Off .(للمزج باستخدام خافض الصوت فقط) تعطیل أداة الدمج = 

 مقیاس مستوى صوت القرص الدوار
 لكل قرص دوار.مستویات  9مقیاس مستوى الصوت یضم 

Filter/FX 
Filter : مرشح تمریر منخفض ومرشح تمریر عاٍل في كل قرص دوار، یتم تمكینھ عند إیقافFX1 ، 2 ، 3 4و. 

 .2أو  1) على القرص الدوار Filter(معدلة عبر مقبض  FX4على  FX1تطبیق المؤثرات  :FX4إلى  FX1أزرار 
 .Mixer>  Settingsفي  4و  FX1 ،2 ،3، یتم تحدید DJUCED®في  -
یتیح لك تنشیط إعداد  FX4ھي مؤثرات یتم تحمیلھا على فتحات األقراص الدوارة االفتراضیة، بینما  3و Serato ، FX1 ، 2في  -

Beats .لتعیین المؤثرات 

 التحكم
تتیح لك األزرار التي تحتوي على رمز سماعات الرأس تشغیل الصوت من القرص الدوار المقابل على سماعات الرأس، عندما یتم ضبط 

 .Cue(لسماعات الرأس) على وضع  Cue/Masterمقبض 



 مزج األجھزة: المداخل والمخارج .5.4

 

  

 مدخل المیكروفون
MIC VOL :.(ضبط الجھاز) یتحكم في مستوى صوت المیكروفون 
 إیقاف = ال توجد إشارة صوتیة/أخضر = إشارة صوتیة/أحمر = تشبع إشارة الصوت.حلقة الضوء: 

 (جھیر) للمیكروفون. LOW(ثالثیة) و  HIGHیتیح لك ضبط ترددات موازن صوت ثنائي الموجة: 

Aux (إضافي) مدخل 
AUX VOL : یتحكم في مستوى صوت مدخلAux .(ضبط الجھاز) 
 إیقاف = ال توجد إشارة صوتیة/أخضر = إشارة صوتیة/أحمر = تشبع إشارة الصوت.حلقة الضوء: 

AUX FILTER : مرشح لمدخلAux. 



 
 Masterمخرج   

MASTER VOL :.(ضبط الجھاز) یتحكم في مستوى الصوت الرئیسي 
VU-meter : یعرض مستوى الصوت على مخرجMaster  مخرجان)RCA/ملم). 6.35، ومخرجا مقبس أحادیان ¼ بوصة 

 على سماعات الرأس. Masterتشغیل مخرج زر مع رمز سماعات الرأس: 

 مخرج سماعات الرأس
للتحكم في المسارات القادمة (القرصان  Cueیضبط اإلشارة التي یتم تشغیلھا على سماعات الرأس لدیك بین : Cue/Masterمقبض 
 .Masterالوظیفة المحددة باستخدام الزرین أعلى خوافض الصوت)، ومخرج ، اعتماًدا على 2و 1الدواران 

 یضبط مستوى الصوت لمخرج سماعات الرأس.مستوى صوت سماعات الرأس: 



 ة صوت متعددة القنواتبطاق .5.5

 تتمیز وحدة التحكم ببطاقة صوت مدمجة متعددة القنوات، مما یتیح لك: 
 )؛Masterتشغیل المزیج على السماعات الخارجیة للجمھور (مخرج  -
 التحكم في المسار التالي الذي تعده على سماعات الرأس (مخرج سماعات الرأس)؛  -
 بمخرج مستوى خطي كمصدر صوتي. استخدم میكروفون و/أو أي جھاز یتمیز  -

 
 )2-1(= المخارج  Masterالسماعات الخارجیة على مخرج  .1

یتعین توصیل السماعات الخارجیة بأحد مخرجي السماعات الخارجیة االستیریو الموجودین على اللوحة الخلفیة لوحدة  
 ملم.  6.35مقبس أحادي ¼ بوصة /   2، أو RCA  2التحكم: 

 
 
 

 )4-3خارج سماعات الرأس (= الم .2

(مقبس صغیر استیریو  یتعین أن تكون سماعات الرأس متصلة بمخرج واحد من مخرجي سماعات الرأس 
 ملم) الموجودة على اللوحة األمامیة لوحدة التحكم.  6.35ملم، أو مقبس استیریو ¼ بوصة /  3.5بوصة /   1/8

 
 
بما في ذلك  - DJللتحكم في المسارات في جمیع برامج  4-3بشكل افتراضي، یتم تعیین مخرج سماعات الرأس للقنوات 

Serato DJ Lite  وDJUCED®. 
  VLCأو  Media Playerأو  iTunesمثل  DJولالستماع إلى الموسیقى التي یتم تشغیلھا بواسطة برامج غیر 

على سماعات الرأس الخاصة بك عن طریق الضغط  Masterتشغیل مخرج على سماعات الرأس الخاصة بك، علیك 
 . Masterأسفل مقیاس مستوى الصوت  على الزر الذي یحمل رمز سماعات الرأس  

 



 )Mic/Aux 1-2مدخل (=  المیكروفون 
 ملم) الموجود على اللوحة الخلفیة لوحدة التحكم.  6.35(مقبس ¼ بوصة/ Mic Inقم بتوصیل المیكروفون بمدخل 

 
 

یكون المیكروفون متوازنًا (أو متماثالً)، مما یسمح لك بتوصیل میكروفون متوازن أو غیر متوازن. تتمثل خاصیة  
 . استخدام میكروفون متوازن في أنھ یخرج صوتًا أفضل، وضوضاء أقل عند التنفس أو أي ضوضاء أخرى

 
 )Mic/Aux 1-2مدخل  اإلضافي (=  

على اللوحة الخلفیة   Aux Inقم بتوصیل مصدر صوت إضافي مثل الھاتف الذكي أو مشغل األقراص المضغوطة بمدخالت 
 ملم).  3.5بوصة/ 8/ 1مدخل مقبس صغیر استیریو  1و   RCAمداخل   2لوحدة التحكم (

 
 



 برامج التشغیل ولوحة التحكم .6

 
DJControl Inpulse 500  عبارة عنUSB Audio وUSB MIDI  قم بتوصیل وتشغیل وحدة التحكم

DJ ویمكن تشغیلھا بدون برامج التشغیل في برنامج ،®DJUCED-  في كل من®Windows و®macOS ومع .
ة  ذلك، فإنھ یأتي مع حزمة تتضمن برامج التشغیل ولوحة التحكم، مما یتیح لك الحصول على أقصى استفادة من وحد 

 التحكم الخاصة بك. 
 

 ) Windows®(لنظام التشغیل  ASIOبرامج التشغیل  .6.1

 Herculesعلى موقع دعم  ASIOتتوفر حزمة من برامج التشغیل بما في ذلك برامج تشغیل 
)https://support.hercules.com یتیح لك :(ASIO   تقلیل وقت استجابة الصوت مقارنةً بوضع

WASAPI  فيWindows® .وھو أمر مفید للخدش ، 
 

ضبط حجم المخزن   Hercules DJControl Inpulse 500، تتیح لك لوحة التحكم Windows®في 
 ، وبالتالي ضبط وقت االستجابة.ASIOالمؤقت 

 

 
 

 كما یلي: ASIOإجراء ضبط إعدادات 
 .Standard (4 ms)على  USBأوالً، قم بتعیین حجم ذاكرة التخزین المؤقت   -
 .Samples (4 ms) 256، مثل ASIOحدد حجم المخزن المؤقت   -
 ).DJUCED®أو  Serato DJ Liteالخاص بك ( DJابدأ تشغیل برنامج   -
 :DJControl Inpulse 500 ASIO (ASIO)، حدد جھاز الصوت ®DJUCEDفي   -

https://support.hercules.com/


 
 

 في لوحة التحكم.  ASIO، یتعذر تعدیل إعدادات ASIOبمجرد أن یقوم البرنامج بتحمیل جھاز 
 

، فیجب تعدیل وقت االستجابة عن طریق زیادة حجم المخزن  DJإذا سمعت صوتًا أو نقرات أو طقطقة في صوت برنامج 
 بقیمة واحدة في كل اختبار: ASIOواضبط المخزن المؤقت  DJالمؤقت. في ھذه الحالة، أغلق برنامج 

 تقلیل حجم المخزن المؤقت لتقلیل وقت االستجابة.  -
 زیادة حجم المخزن المؤقت في حالة قطع الصوت أو المؤثرات.  -

 كرر ھذا اإلجراء حتى تجد حجم المخزن المؤقت األمثل لنظامك.
 
 

 تحدیث البرامج الثابتة .6.2

بتحدیث البرامج الثابتة لوحدة التحكم: إذا تم تثبیت  DJControl Inpulse 500ل الخاصة بـ تقوم برامج التشغی
وتحدیثھا، فسوف تعرض اإلرشادات التي تظھر على الشاشة كیفیة تحدیث البرنامج  Hercules DJبرامج التشغیل 

 الثابت، إذا لزم األمر. 
 https://support.hercules.comتتوفر برامج التشغیل على العنوان 

 
تعرض لوحة التحكم إصدار البرنامج الثابت على وحدة التحكم وبرامج التشغیل المثبتة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك،  

. یرجى تجھیز ھذه المعلومات إذا كنت بحاجة إلى االتصال بفریق الدعم الفني في  ABOUTفي عالمة التبویب 
Hercules. 

 
 

 في لوحة التحكم DJاختبار وحدة تحكم  .6.3

في عالمة  (  DJواإلضاءة لوحدة تحكم  MIDIمن اختبار الصوت، و DJControl Inpulse 500تمكنك لوحة تحكم 
 ). ABOUTالتبویب 

 
 

  

https://support.hercules.com/


 اختبار الصوت 
 

 
 

، انقر فوق رمز مكبر الصوت في الزاویة السفلیة الیسرى من لوحة التحكم: یتحول الرمز إلى اللون  DJالختبار صوت وحدة تحكم 
 األخضر أثناء االختبار، ویصدر البرنامج صوتًا من خالل مخارج وحدة التحكم (للسماعات الخارجیة وسماعات الرأس). 

 
 MIDIاختبار  

 

 
 

نقاط) في الزاویة الیسرى السفلیة   5(مع   DIN: إذا كان رمز موصل DJاضغط على األزرار التي ترید اختبارھا على وحدة تحكم 
 . MIDIمن لوحة التحكم یتحول إلى اللون األخضر، فھذا یعني أنھ یتم تلقي أمر 

 
 

  



 اختبار اإلضاءة 
 

الخاصة بوحدة التحكم:   LEDى من لوحة التحكم، إلضاءة مصابیح انقر فوق رمز المصباح الموجود في الزاویة السفلیة الیسر 
 . LEDعندما یكون الرمز أخضر، تُضاء مصابیح 

 

 
 

 تعطیل مدخل الصوت .6.4

المستخدم).   DJیتم تمكین المیكروفون ومدخل الصوت المساعد افتراضیًا عن طریق مزج األجھزة (أي دون المرور عبر برنامج 
 ). 2-1(مرتبط بالمخرج   AUX INو MICفإذا كنت ترغب في تعطیل المدخل، فانقر فوق الرمز الذي یمثل مدخل  

 

 
 

 . 2-1حمراء على ھذا الرمز إذا لم یعد یتم تشغیل الصوت من المدخل في المخرج  Xتظھر عالمة 
 



 وضع العرض التوضیحي .7

. وفي ھذه الحالة، ال تكون وحدة USBھذا الوضع ھو عرض ضوئي یبدأ تلقائیًا عند توصیل وحدة التحكم بمصدر طاقة 
 تسلسل العرض التوضیحي یتكرر. قید التشغیل لكنھا تكون في وضع العرض التوضیحي: ویظل DJالتحكم 

  



 النصائح والحیل .8

 LEDتشغیل جمیع مصابیح  .8.1

 . 2و 1في القرصین الدوارین  Loop Outو  Loop Inاضغط على الزرین  
 

 تشغیل/إیقاف تشغیل المصابیح األربعة تحت أقدام وحدة التحكم .8.2

 . 2على القرص الدوار  8و  4اللوحتین ، مع 1على القرص الدوار   5و 1اضغط على القرصین الدوارین  
 

 Serato DJ Lite في .8.3

 %)50% أو 16% إلى 8تغییر مقیاس اإلیقاع (من  
 .Shift + Quantاضغط على الزر 

 
 تحریك مقیاس اإلیقاع مع الحفاظ على نفس الدقة 

وحرك خافض اإلیقاع: یتوقف  Shiftعلى القرص الدوار االفتراضي، واضغط على زر  Syncقم بتمكین وضع 
لألسفل، ویستأنف متابعة اتجاه الحركة عند   Shiftالبرنامج عن متابعة حركة خافض اإلیقاع أثناء الضغط على زر 

 .Shiftتحریر زر 
 %. 24+  -% 8% إلى +8+  -% 8-مثال: التحول من مقیاس إیقاع 

 .Syncتمكین  )1
 %).8انقل خافض اإلیقاع بالكامل إلى األسفل (+ )2
 %. 8وحرك خافض اإلیقاع بالكامل إلى األعلى: یظل البرنامج عند + Shiftاضغط على زر  )3
%، في حین  8: یمنحك الحد األدنى من الموضع (في األعلى) درجة سرعة تصل إلى + Shiftحرر زر  )4

 %. 24أن أقصى موضع (في األسفل) ھو +
 



 األسئلة الشائعة .9

 ال یخرج أي صوت من سماعات الرأس. .9.1

تأكد من توصیل سماعات الرأس في الجزء األمامي من وحدة التحكم: یجب أال تكون سماعات الرأس متصلة بأي مكان 
 آخر. 

اختیار  بشكل افتراضي، یتم تمكین مراقبة القرصین الدوارین االفتراضیین عند تشغیل البرنامج ألول مرة. یمكنك بعد ذلك
 القرص الدوار الذي ترید االستماع إلیھ على سماعات الرأس أو المخرج الرئیسي.

 ال یخرج أي صوت من السماعات الخارجیة. .9.2

ملم على اللوحة الخلفیة   6.35، أو موصلین لمقبس ¼ بوصة / RCAتأكد من توصیل السماعات الخارجیة بموصلین 
 بوحدة التحكم.

 الخارجیة للكمبیوتر المحمول. ال یخرج أي صوت من السماعات .9.3

 تم تصمیم وحدة التحكم لتشغیل الموسیقى عبر واجھتھا الصوتیة المدمجة، ولیس عبر سماعات الكمبیوتر المحمول.
 . DJControl Inpulse 500، یجب توصیل السماعات الخارجیة بـ Serato DJ Liteفي 
، إذا كنت ترغب في استخدام السماعات الخارجیة المدمجة في الكمبیوتر المحمول الخاص بك، حدد  DJUCED®في 

 .DJUCED®في إعدادات صوت    SEND THE MASTER TO THE SPEAKERSخیار 
 

 

 ال یخرج أي صوت من سماعات الرأس أو السماعات الخارجیة للكمبیوتر المحمول. .9.4

تم تصمیم وحدة التحكم لتشغیل الموسیقى عبر واجھتھا الصوتیة المدمجة، ولیس عبر مخرج سماعات الرأس أو السماعات  
 الخارجیة الخاصة بجھاز الكمبیوتر المحمول.

 . DJControl Inpulse 500، یجب توصیل السماعات الخارجیة وسماعات الرأس بـ Serato DJ Liteفي 
ب في استخدام السماعات الخارجیة المدمجة في الكمبیوتر المحمول الخاص بك، حدد  ، إذا كنت ترغDJUCED®في 

. ثم قم  DJUCED®في إعدادات صوت   SEND THE MASTER TO THE SPEAKERSخیار 
 . على جھاز كمبیوترDJControl Inpulse 500بتوصیل سماعات الرأس بمخرج سماعات الرأس على 

المحمول، یشغل مخرج سماعات الرأس نفس إشارة السماعات المدمجة: وبالتالي لن تتمكن من مراقبة المسارات القادمة  
 على سماعات الرأس الخاصة بك إذا كانت سماعات الرأس متصلة بجھاز الكمبیوتر المحمول.

 الخاصة بي. DJال یمكنني توصیل السماعات الخارجیة النشطة بوحدة تحكم  .9.5

 ، فیمكنك استخدام:DJكانت موصالت السماعات الخارجیة مختلفة عن الموصالت الموجودة على وحدة تحكم إذا 
ملم (غیر مرفق) لتوصیل  3.5بوصة /  1/8مزدوج إلى كابل مقبس صغیر استیریو  RCAموصل  -

 السماعات الخارجیة متعددة الوسائط؛ أو
 ؛ أوPAیل السماعات الخارجیة ملم لتوص 6.35إلى كابالت مقبس ¼ بوصة /  XLRموصلي  -



 أي تنسیق آخر یتوافق مع السماعات الخارجیة الخاصة بك. -
 DJControlیمكنك اختبار السماعات الخارجیة متعددة الوسائط عن طریق توصیلھا بمخرج سماعات الرأس على 

Inpulse 500رمز سماعات   . قم بتشغیل صوت المازج على مخرج سماعات الرأس بالضغط على الزر الذي یحمل
 .DJعلى وحدة التحكم  Masterالرأس في منطقة 

 

 ؟ Thunderbolt 3أو منفذ  USB-Cبمنفذ  DJكیف یمكنني توصیل جھاز تحكم  .9.6

 ) بثالث طرق مختلفة: Thunderbolt 3(أو   USB-Cبمنفذ  DJیمكنك توصیل وحدة تحكم 
  DJ) بین وحدة التحكم Aأنثى من النوع  USB) إلى Thunderbolt 3ذكر (أو  USB-Cباستخدام مھایئ ( -

والكمبیوتر. یرجى مالحظة أن بعض المحوالت منخفضة التكلفة لن تعمل بشكل صحیح، ألنھا تقطع جزًءا من مصدر  
 الطاقة. 

. تأكد من أن قاعدة  DJ) بین الكمبیوتر ووحدة التحكم Thunderbolt 3(أو  USB-Cباستخدام قاعدة توصیل  -
(أو   USB-Cالتوصیل مزودة بمصدر طاقة مخصص، ألن قاعدة التوصیل التي تعمل بالطاقة فقط عبر منفذ 

Thunderbolt 3 .قد ال یحتوي على طاقة كافیة ( 
 . Bمن النوع  USB 2) بكابل Thunderbolt 3(أو   USB-Cالمرفق بكابل  USBمن خالل استبدال كابل  -

 
  



 التجاریةالعالمات  .10

®Intel وCore® Intel  ھما عالمتان تجاریتان مسجلتان لشركةIntel Corporation. 

8 ®Windows ®Microsoft  ھما عالمتان تجاریتان مسجلتان أو عالمتان تجاریتان لشركة    10وMicrosoft 
Corporation  .في الوالیات المتحدة و/أو في دول أخرى 

Mac وmacOS  خاصتان بشركة ھما عالمتان تجاریتانApple Inc. ومسجلتان في الوالیات المتحدة ودول ،
 أخرى. 

Serato وSerato DJ Lite وSerato DJ Pro  ھي عالمات تجاریة مسجلة لشركةSerato Audio 
Research Limited. 

 Guillemotھي ملك لشركة  ®DJUCEDذات الصلة بـ  DJUCED®العالمة التجاریة والعناصر الرسومیة 
Corporation. 

Velvet Sound ھي عالمة تجاریة لشركةAsahi Kasei Microdevices (AKM). 

ASIO ھي عالمة تجاریة لشركةSteinberg Media Technologies GmbH. 

نیین. أما جمیع العالمات التجاریة واألسماء التجاریة األخرى فھي ُمعترف بھا بموجب ھذه الوثیقة ومملوكة ألصحابھا المع
والرسومات التوضیحیة غیر ملزمة. وتخضع المحتویات والتصامیم والمواصفات الموجودة في ھذه الوثیقة للتغییر دون  

 إشعار مسبق، وقد تختلف من بلد إلى آخر. 
 



 حقوق النشر .11

ترجمتھ إلى أي   ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا الدلیل أو تلخیصھ أو نقلھ أو نسخھ أو تخزینھ في نظام استرداد، أو
لغة أو إلى أي لغة كمبیوتر، بأي شكل أو بأي وسیلة، سواء إلكترونیًا أو میكانیكیًا أو مغناطیسیًا أو یدویًا أو عن طریق 

 Guillemotالنسخ الضوئي أو التسجیل أو بأي طریقة أخرى، دون موافقة كتابیة صریحة من شركة 
Corporation S.A. 
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 Serato DJ Liteو

 بعنایة. DJیرجى قراءة اتفاقیات ترخیص المستخدم النھائي المعروضة أثناء تثبیت برنامج 
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